
 
احتراماًبدینوسیله فهرست کتابهاي بندري ودریایی که توسط انتشارات اسرار دانش با همکاري مرکز بررسی و مطالعات راهبردي 

سازمان بنادر و دریانوردي منتشر گردیده است،بشرح زیر جهت استحضاراعـالم میگردد،خواهشمنداست در صورت درخواست به 
  تماس حاصل فرموده، تا در اسرع وقت نسبت به ارسال کتابها اقدام گردد.021- 66960654شماره تلفن:

 

 قیمت سال چاپ مؤلفین و مترجمین نام کتاب ردیف

1.  
زنجیره تامین و لجستیک غالت و نقش شرکت هاي دریایی 

 و بندري
  تومان80000 1400چاپ اول  حمید ودادي

2.  
زیستگاه ها، مناطق حساس و تحت حفاظت منطقه ساحلی 

 استان هرمزگان
  تومان200000 1400چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي

  تومان140000 1400چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي طرح مدیریت نوار ساحلی استان هرمزگان  .3

  تومان150000 1400چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي ارزیابی توان اکولوژیک ناحیه ساحلی استان هرمزگان  .4

  تومان130000 1400چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي فضاي منطقه ساحلی استان هرمزگان  .5

  تومان150000 1400چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي برنامه ریزي فضایی دریا در استان هرمزگان  .6

7.  
لجستیک دریایی راهنماي حمل و نقل معاصر و مدیریت 

 بندر
  تومان200000 1400چاپ اول  بابک حسن زاده

8.  
توسعه دریا محور؛ الگوي حکمرانی خوب در مدیریت 

 بنادر

احمد غفارزاده، غالمرضا معمارزاده 

 طهران، ناصر حمیدي

  نبی اله محمدي

  تومان70000 1400چاپ اول 

9.  
جزر و مد جریانهاي جزر و مدي (کتاب راهنماي نقشه 

 برداري هیدروگرافی آدمیرالتی)
  تومان70000 1400چاپ اول  مجید ابره دري، فائزه سالمی

  تومان70000 1400چاپ اول  سید منصور نجفی شوشتري مرور سیستماتیک کشتی هاي خودران  .10

11.  
مروارید خلیج فارس (مروري بر تحوالت بنادر شهرستان 

 بندر لنگه با تاکید بر بندر تجاري لنگه)

 ایوب خادمی بندري، 

 اسماعیل مکی زاده
  تومان100000 1400چاپ اول 

  تومان90000 1400چاپ اول  حمید حمیدي،  نازنین ساغري یدك کشی در بنادر  .12

  تومان26000 1400چاپ اول  علی اکبر عیسی زاده کشتیرانی و تجارت الکترونیک  .13

  تومان40000 1400چاپ اول  محمد پورحاجی دوره آموزشی مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی  .14

  تومان80000 1400چاپ اول  سعید ممدوحی مبانی لجستیک و زنجیره تامین  .15

  تومان59000 1400چاپ اول  مهدي جواهریان ، محمد خجسته فر اصول طراحی سیکر دوگان در موشک هاي دریایی  .16

  تومان80000 1399چاپ دوم  همایون یوسفی مدیریت لجستیک دریایی و پسکرانه هاي بندري  .17

  تومان200000 1399چاپ اول  علی اکبر صفائی اقتصاد حمل و نقل دریایی جلد اول و دوم  .18

 بسمھ تعالی
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  تومان110000 1399چاپ اول  علی مرادي 1398تحلیل سوانح دریایی ایران سال   .19

  تومان70000 1399چاپ اول  همایون یوسفی، علی مرادي حقوق بیمه دریایی ( بررسی تعهدات بیمه گر و بیمه گزار)  .20

21.  
تسلط بر مبانی کشتیرانی کانتینري( گامهاي اساسی در 

 پیشگیري از بروز خسارات و دعاوي در کشتیرانی کانتینري
  تومان49000 1399چاپ اول  محمد مخملچی

  تومان60000 1399چاپ اول  همایون خوشروان نوسانات دریاي خزر و محیط زیست مناطق ساحلی  .22

  تومان35000 1398چاپ اول  یونس غربالی مقدم تعامل شهر با بندر (گذري بر تجربههاي موفق جهانی)  .23

 دستورالعمل ایمنی شهر بندر عباس  .24
 فرجام دانش، 

 حسین نصیري زاده خورگو
  تومان10000 1397چاپ اول 

  تومان30000 1397چاپ اول  مهدي رستگاري مدیریت عملیات کانتینري  .25

  تومان25000 1397چاپ اول  مرتضی آسیابان پور مدیریت ریسک و بیمه  .26

  تومان35000  1397چاپ اول  مرتضی آسیابان پور لجستیک و زنجیره تامین  .27

  تومان20000 1397چاپ اول  مهدي جانباز کار با کاالي فله خشک  .28

  تومان15000 1397چاپ اول  آرش یار احمدي پایانه کاالي مایع غیر نفتی  .29

  تومان35000 1397چاپ اول  مهدي جانباز انبارداري عمومی  .30

  تومان25000 1397چاپ اول  حمید حمیدي اپراتوري جرثقیلهاي ساحلی و کشتی  .31

  تومان30000 1397چاپ اول  ایرج مدیري عملیات کاالي فله خشک  .32

  تومان20000 1397چاپ اول  آرش یار احمدي عملیات پایانه نفتی  .33

  تومان35000 1397چاپ اول  مهدي رستگاري عملیات پایانه کانتینري  .34

  تومان50000 1397چاپ اول  عبدالخالد زارعی، حسن دریس زاده  مدیریت کاربردي کشتی  .35

  تومان50000 1397چاپ اول  فاطمه هرسج، علی بهرامی مبانی لجستیک و زنجیره تامین دریایی  .36

  تومان15000 1397چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي  تعرفه هاي خدمات بندري و دریایی بنادر بازرگانی کشور  .37

38.  

مطالعات هیدرودینامیک در خلیج فارس و دریاي 

عمان (برگرفته از مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق 

 )ICZMساحلی ایران (

  تومان150000 1397چاپ اول  اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

 چرخه مدیریت بهره وري در سازمانها  .39

رمضانعلی محمودي، معصومه 

متعجب، ساناز جعفري نیا، آیالر 

 خیري زاده

  تومان40000 1397چاپ اول 

  تومان50000 1397چاپ دوم  اشرف خدادادي حقوق بین الملل دریاها  .40
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41.  
اصول خود امدادي و دگر امدادي در مواجهه با عوامل 

 جنگهاي نوین
  تومان25000 1396چاپ اول  دکتر محمد نوبخت

42.  
اصول خود امدادي و دگر امدادي در نبردهاي خشکی و 

 دریا
  تومان30000 1396چاپ اول  دکتر محمد نوبخت

43.  
اصول کمکهاي اولیه روان شناختی در مواجهه با شرایط 

 پرخطر براي نظامیان
  تومان20000 1396چاپ اول  دکتر محسن اسکندري

  تومان70000 1396چاپ اول  مرتضی ساالري مروري بر خدمات ترافیک دریایی  .44

  تومان70000 1396چاپ اول  غالمرضا حاتمی تجهیزات نوین تخلیه و بارگیري بنادر  .45

  تومان50000 1396چاپ اول  مصطفی ملکی مراکز لجستیک و لجستیک بندري و دریایی  .46

 به آب اندازي شناورها  .47
 مهندس اسماعیل مسعودي

 دکتر محسن خسروي بابادي
  تومان300000 1396چاپ اول 

  تومان45000 1396چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل هاي مناطق بندري  .48

 مهارت در عملیات اسکله با شناورهاي تندرو  .49
مهدي تیموري، محمد مهدي 

 روشنعلی، مصطفی کارآموزیان
  تومان70000 1396چاپ اول 

 ساخت و تعمیرشناورهاي کامپوزیتی  .50
آبادي مهدي تیموري، علی حاجی

 امیر نظري
  تومان70000 1396چاپ اول 

 ارگونومی در شناورهاي تندرو  .51
حسینعلی حسین پور، مهدي 

 تیموري
  تومان70000 1396چاپ اول 

 سوانح دریایی  .52
 مهدي تیموري 

 محمد مهدي روشنعلی
  تومان50000 1396چاپ اول 

  تومان45000 1396چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي زنجیره تأمین و جنگ  .53

54.  
اولویت ها، چالش ها و رویکردهاي حمل و نقل دریایی 

 پایدار براي دهه سوم قرن بیست و یکم
  تومان50000 1396چاپ اول  دکتر علی مرادي

  تومان20000 1396چاپ اول  سیامک یگانه محالتی هاي توسعه پایدار در توسعه بنادرشاخص  .55

  هاي کاريکلیات ایمنی بهداشت و محیط زیست در محیط  .56
 زادهدکتر علیرضا نقی

 زهرا عباسعلی پور دستگردي
  تومان20000 1396چاپ اول 

  تومان45000 1396چاپ اول  دکتر همایون یوسفی مدیریت لجستیک دریایی و پسکرانه هاي بندري  .57

  تومان150000 1396چاپ اول   دکتر همایون یوسفی سیستم هاي نوین در حمل و نقل دریایی  .58

  تومان40000 1396چاپ اول  کاپیتان جواد کنگی نژاد مکاتبات دریایی (فارسی- انگلیسی)  .59

 نقش بنادر در زنجیره تأمین کاال   .60
 بهرام شمالی پور

 دکترپرویز باورصاد
  تومان45000 1395 اول چاپ
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  تومان40000 1395چاپ اول  دکتر محمد حسن نیا بندر حسینه در گذر تاریخ  .61

 پالنکتون هاي دریایی  .62
کیومرث روحانی قادیکالیی 

 محمدگرگیج جاسکی
  تومان25000 1395 اول چاپ

  تومان30000 1395 اول چاپ محسن صفاري زمین، سیاره آسیب پذیر تاریخ اقتصادي کوتاهی از محیط   .63

  تومان100000 1395 اول چاپ بهزاد الصفی مالزي و استراتژي رشد، ایران و چشم انداز توسعه  .64

  تومان500000  1395 اول چاپ سازمان بنادر و دریانوردي مبانی طراحی معماري ساختمان ها و مستحدثات بندري  .65

  تومان20000 1395 اول چاپ سازمان بنادر و دریانوردي نامه بین المللی بررسی سوانح دریاییآیین  .66

 تومان 70000 1395 اول چاپ سازمان بنادر و دریانوردي محیطی تخلیه مواد الیروبیارزیابی اثرات زیست  .67

 تومان 60000 1395 اول چاپ سازمان بنادر و دریانوردي رویکرد نوین در مدیریت سوانح دریایی  .68

  تومان40000 1395چاپ اول  اداره کل مهندسی سواحل و بنادر الیروبی با استفاده از روش تزریق آب  .69

  تومان30000 1395چاپ اول  اداره کل مهندسی سواحل و بنادر مواد الیروبی به عنوان یک منبع  .70

71.  
چشم انداز صنعت سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) 

 در جهان

 داود علی عبدالهی 

 مهدي بهرامشاهی
  تومان60000 1395چاپ اول 

72.  

 طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران 

 1394 چاپ اول اداره کل مهندسی سواحل و بنادر (فرآیند و دستاوردها)
  تومان60000

  تومان80000 رنگی با کاغذ گالسه

  تومان40000 1394 چاپ اول اداره کل مهندسی سواحل و بنادر روش هاي کاهش رسوب گذاري در بنادر  .73

  تومان110000 1394چاپ اول  دکتر محمد حسن نیا بندر کنگ شاه راه تجاري خلیج فارس در گذر تاریخ  .74

  تومان25000 1394چاپ اول  همیرا آگاه، منصوره سادات حسینی آلودگی هاي نفتی و ارزیابی خسارت در منطقه رامپی  .75

  تومان30000 1394چاپ اول  همیرا آگاه تجارت و کسب و کار الکترونیکی  .76

  براي ساخت مخازن فوالدي نفتAPIآیین نامه   .77
 انستیتونفت آمریکا

 سعدي حمیدي، دکتر محمد دراویش
  تومان500000 1394 چاپ اول

  تومان50000 1394 چاپ اول غالم رنجبر پایداري مجتمع هاي بندري و صنعتی در بحران  .78

79.  
آشنایی با خصوصیات هیدرومورفولوژي و          

 زیست محیطی دریاچه ارومیه

 دکتر همایون خوشروان

 دکتر پروین فرشچی
  تومان40000 1394 چاپ اول

 آسیب پذیري فرسایشی دریاي خزر  .80
 دکتر همایون خوشروان

 دکتر پروین فرشچی
  تومان40000 1394 چاپ اول

  تومان20000 1394 چاپ اول دکتر عباس توازنی زاده )1993قانون بیمه دریایی کانادا (مصوب   .81

 آیین  نامه مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست بندر  .82
 زهرا عباسعلی پور دستگردي

 علیرضا تقی زاده
  تومان20000 1394 چاپ اول

  تومان15000 1394 چاپ اول سازمان بنادر و دریانوردي )1393تحلیل سوانح دریایی ایران (  .83

  تومان200000 1393 چاپ اول بهزاد الصفی دانستنی هاي دریایی جهان  .84

  تومان25000 1393ویرایش جدید   جواد احمدزاده(اداره دموراژ) محاسبه زمان مجاز  .85

 4 



86.  
 راهنماي طراحی و عملیاتی براي تأسیسات     

 کشتی هاي تفریحی بزرگ
  تومان25000 1393 چاپ اول اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

  تومان25000 1393چاپ اول  اداره کل مهندسی سواحل و بنادر حرکت به سوي یک صنعت حمل و نقل آبی پایدار  .87

88.  
 کتاب جامع آتش نشانی (از تئوري تا عملیات)

 2 و 1 جلد 
  تومان400000 1393چاپ اول  عبداهللا جعفري

  تومان35000 1393چاپ اول  مهسا ماه پیشینیان الگوي امنیتی مطلوب در خلیج فارس  .89

  تومان25000 1393چاپ اول  غالمرضا امیرخانی بندر و کشتی سازي  .90

  تومان50000 1393چاپ اول  محمد نوبخت اصول پزشکی در مواجهه با جانداران خطرناك دریایی  .91

  تومان25000 1393چاپ اول  صادق بیگلري دریا در قرآن و حدیث  .92

  تومان25000 1393چاپ اول  کیانی هفت لنگ کیانوش جزایر ایرانی خلیج فارس  .93

  تومان25000 1393چاپ اول  الهام بازدار ویژگی هاي سفرهاي دریایی  .94

  تومان25000 1393چاپ اول  کیانوش کیانی دریاي پارس در سفرنامه سیاحان  .95

  تومان60000 1393چاپ اول  مصطفی کارآموزیان  و سایر موقعیت هاي ناوبريGPSآشنایی با   .96

  تومان40000 1393چاپ اول  آرمینس ماریو ژیروسکوپ هاي نوري  .97

  تومان60000 1393چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي زمین شناسی مناطق ساحلی دریاي خزر  .98

99.  
ژئومورفولوژي در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران 

 (جلد دوم سواحل خلیج فارس و دریاي عمان)
  تومان100000 1393چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي

100.  
ژئومورفولوژي در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران 

 (جلد اول سواحل دریاي خزر)
  تومان100000 1393چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي

  تومان60000 1393چاپ اول  سازمان بنادر و دریا نوردي مجموعه مقررات ملی براي پیاده سازي کنوانسیون سوالس  .101

  تومان25000 1393چاپ اول  مرکز بررسی و مطالعات راهبردي 2013نگاهی بر حمل و نقل دریایی   .102

  تومان20000 1393چاپ اول  مرکز بررسی و مطالعات راهبردي طرح کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار  .103

  تومان70000 1393چاپ اول  دکتر شفایی ساختار نظام بین الملل و رژیم هاي بین المللی  .104

  تومان150000 1393چاپ اول  مؤلف: توازنی زاده حقوق کار دریانوردان وتکالیف دولت (جلد سخت)  .105

  تومان20000 1393چاپ اول  سازمان بنادر و دریانوردي روش هاي اضطراري مقابله با آتش سوزي کاالهاي خطرناك  .106

  تومان120000 1393چاپ سوم  بهزاد الصفی توسعه دریامحور، مروري برصنایع دریایی جهان (رنگی)   .107

  تومان150000 1393چاپ اول  دکتر حسن صدیق اصول کلی حقوق دریایی  .108

  تومان70000 1393چاپ دوم  دکتر حسین مروتی مهندسی سواحل  .109
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  تومان30000 1393چاپ اول  دکتر همیرا آگاه تجهیزات و استانداردهاي نمونه گیري در تحقیقات دریایی  .110

  تومان30000 1393چاپ اول  دکتر همیرا آگاه مخاطرات دریایی ناشی از تخلیه آب توازن کشتی ها  .111

112.  
حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات 

 بین المللی دریایی
  تومان50000 1392چاپ چهارم  دکتر مرتضی نجفی اسفاد

 سدیدالسلطنه و سواحل خلیج فارس  .113
 سید عبداهللا حسینی

 دکتر محمد حسن نیا
  تومان50000 1392چاپ اول 

114.  
 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور

 خالصه گزارش برآیند مطالعات

 سازمان بنادر و دریا نوردي

 اداره کل  مهندسی سواحل و 

 بنادر

  چاپ تمام

  تومان35000 1392چاپ اول مرکز بررسی و مطالعات راهبردي دستور العمل ایمنی و بهداشت در کشتی  .115

  تومان45000 1392چاپ اول مرکز بررسی و مطالعات راهبردي اصول اولیه پاکسازي لکه هاي نفتی در دریا  .116

 آموزش و فضاي کار در حرفه دریانوردي  .117
 مرکز بررسی و مطالعات راهبردي

 پژوهشگر: حمید ودادي
  تومان60000 1392چاپ اول

  تومان60000 1391چاپ اول مرکز بررسی و مطالعات راهبردي استانداردهاي عملیاتی آتش نشانی  .118

  تومان70000 1391چاپ اول سعید جعفري حمل و نقل کانتینري (رنگی)  .119

  تومان50000 1391چاپ اول مرکز بررسی و مطالعات راهبردي پناهگاه امن براي کشتی هاي در اضطرار  .120

 اطلس هیدرومورفولوژي دریاي خزر جلد شومیز  .121
 پروفسور رامیز ممدوف

 و همایون خوشروان
  تومان150000 1391چاپ اول

122.  
 سازمان هاي بین المللی دریانوردي (رنگی) جلد شومیز

 1391چاپ اول دکتر مرزبان
  تومان150000

  تومان150000 جلد سخت

 تجارت الکترونیک در بنادر  .123
دکتر جاللی و دکتر روحانیمهندس 

 منفرد و مهندس معلق
  تومان45000 1391چاپ اول

  تومان50000 1391چاپ اول مرکز بررسی و مطالعات راهبردي HSEبرنامه راهبردي نظام مدیریت   .124

 اقتصاد بندر  .125
مرکز تحقیقات سازمان بنادر و 

 دریانوردي
  تومان60000 1391چاپ اول

  تومان45000 1391چاپ اول علی جان علی اکبري امضاي الکترونیکی  .126

  تومان70000 1394چاپ دوم  دکتر بهروز امرائی سیري در تحوالت حمل و نقل دریایی  .127
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128.  

 بررسی بازار بنادر کانتینري خاورمیانه

 2020و جنوب آسیا تا سال 

 (تحلیل طرح هاي توسعه و استراتژي رشد)

 علی اکبر صفایی

 بهزاد الصفی

 علیرضا محمدي کرجی ران

 تومان30000 1391چاپ اول

129.  
طـرح جامع انـواع خدمت و سیـستم هادر کمک به 

 دریانوردي ایمن در آب هاي کشور
  تومان70000 1391چاپ اول مرکز بررسی و مطالعات راهبردي

130.  
مجموعه قوانین آیین نامه ها و تصویب نامه هاي مرتبط با 

 مناطق ساحلی( ویرایش دوم )

 جلیل مالکی و احمد شمس

 (سازمان بنادر و دریانوردي)
  تومان40000 1391چاپ دوم

131.  

 آلودگی هاي ناشی از سوانح دریایی و نحوه مقابله با آن

(الزامات فنی و اجرایی بر اساس کنوانسیون و 

در بنادرامام خمینی (ره)،  OPRC – HNSپروتکل

 عسلویه) (جلد شومیز و سیاه و سفید)

  تومان70000 1390چاپ اول مرکز بررسی و مطالعات راهبردي

132.  
مبانی پی رنگ ها در ساخت اجتماعی و کانون هاي 

 زیستی و شهري سواحل جنوبی ایران
  تومان70000 1391چاپ اول  پژوهشگر: حمید ودادي

133.  
  در صنعت بندريHSEپایش سیستم 

 (قابل تعمیم به کلیه صنایع)
  تومان35000 1391چاپ اول  مهدي قلندري

  تومان60000 1390چاپ پنجم  محمد علی حسن زاده محمدي اقتصاد حمل و نقل دریایی  .134

 راهنماي اوراق کشتی  .135
مرکز تحقیقات سازمان بنادر و 

 دریانوردي
  تومان40000  1390چاپ اول 

136.  
طرح پایش و مطالعات شبیه سازي سواحل ایران محدوده 

 خلیج چابهار
  تومان5000 1390چاپ اول  اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

 اقتصاد گردشگري دریایی  .137
مرکز تحقیقات سازمان بنادر و 

 دریانوردي
  تومان35000 1389چاپ اول 

 مدیریت ایمنی و تحلیل ریسک در حمل ونقل دریایی  .138
مرکز تحقیقات سازمان بنادر و 

 دریانوردي
  تومان80000 1389چاپ اول 

  تومان220000 1389چاپ دوم  شرکت طرح و ارتباطات 2 و1مبانی طراحی و ارتباطات جلد   .139

  تومان45000  1389چاپ اول  موسی مجیدي(مرکز تحقیقات) کتابشناسی توصیفی علوم و فنون دریایی  .140

  تومان75000    1389چاپ اول  اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بهداشت محیط درشرایط اضطراري و بالیا  .141

  تومان70000  1389چاپ اول  حمید حمیدي(مرکز تحقیقات) مدیریت تجهیزات بندري  .142

  تومان50000 1389چاپ اول  شرکت طرح و ارتباطات سیستمهاي مخابراتی و کمک ناوبري دریایی  .143

 فرهنگ تخصصی مخابرات رادیویی (انگلیسی- فارسی)  .144
 عبداهللا قاسمی، فرناز قاسمی

 فرشید قاسمی
  تومان35000 1388چاپ اول 
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145.  
 دایره المعارف جامع دریایی و بندري 

  جلدي در قطع رحلی به همراه لوح فشرده)13(مجموعه 
  تومان2000000 چاپ تمام  سازمان بنادر و دریانوردي

 تومان170000 1388چاپ اول  مرکز تحقیقات گذري بر راهنمایی و هدایت کشتی (رنگی)  .146

 حمل و نقل دریایی(رنگی)  .147

 دکتر محمود صفارزاده

 دکتر ابراهیمعزیزآبادي

 مهندس حمیدحمیدي

کاپیتان محمد علی شهبا 

 (مرکزتحقیقات)

  تومان95000 1388چاپ دوم 

  تومان130000 1388چاپ اول  مرکز تحقیقات دانش مدیریت ترمینال کانتینر(رنگی)  .148

  تومان60000 1388چاپ اول  لطف اله متقی (اداره کل امور بندري) کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی  .149

 چاپ تمام 1387چاپ دوم  مؤلف: هادي دستباز بیمه باربري کاال، کشتی و هواپیما  .150

  تومان60000 1387چاپ اول  سید حسین مرادي آکواریومهاي مرجانی  .151

  تومان90000 1387چاپ اول  ثریا قیصري(مرکز تحقیقات) راهکارهاي اصالحات در بنادر  .152

 راهنمایی ممیزي ایمنی و بهداشت در بنادر  .153

 زادهعلیرضا جمشیدي و علیرضا نقی

 (اداره کل اموراداري)
اداره کل روابط عمومی و امور 

 بین الملل

  تومان40000 1387چاپ اول

 تومان30000 1387چاپ اول  یونس غربالی مقدم(مناطق ویژه) برنامهریزي بندري ازدیدگاه اقتصادي  .154

  تومان50000 1387چاپ اول  سعید ممدوحی(مرکز تحقیقات) ترمینال کانتینیري(رنگی)  .155

  تومان70000 1386چاپ اول  دکتر حسین مروتی فرهنگ علوم دریایی  .156

  تومان45000 1386چاپ اول  حسین نوربخش، حمید ودادي تاریخ دریانوردي ایرانیان  .157

 شاخصهاي عملکرد بندري و آنالیز آن  .158
 آریا پرفسور پیکاریو

 (اداره کل امور بندري)
 تومان20000  چاپ اول

 بازاریابی بنادر  .159
 ثریا قیصري و حمید حمیدي

 (مرکز تحقیقات)
 تومان40000 1384چاپ اول 

 قوانین حمل ونقل ایمن کاال در دریا  .160
رضا فتاحزاده (اداره کل امور 

 بندري)
  تومان15000 1384چاپ اول 

161.  
دستورالعمل تخلیه، بارگیري، حمل و نگهداري کاالهاي 

 خطرناك
  تومان15000 1384چاپ اول سازمان بنادر و دریانوردي

  تومان50000 1383چاپ اول سازمان بنادر و دریانوردي دستورالعمل ایمنی و بهداشت در بنادر  .162

 8 



163.  
 تهیه و تنظیم مدیریت حقوقی 2و1مجموعه قوانین و مقررات بندري جلد سخت 

 (سازمان بنادرو دریانوردي)
 1390چاپ سوم 

  تومان250000

  تومان220000 جلد شومیز

 

این موسسه انتشاراتی آمادگی خود را در خصوص چاپ هر نوع کتاب مربوط رشته دریانوردي و حمل و نقل دریایی و دیگر علوم 

اعالم می دارد. همچنین سایت اینترنتی اسرار دانش نیز آماده قرار دادن مقاالت و پایان نامه هاي شما عزیزان می باشد تا با اشتراك 

 گذاشتن آن ها به نام خودتان زمینه نشر علوم دریایی را توسعه داده و خدمتی به این رشته نمایید.
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